Petras Nedzinskas
VALSTYBINĖS ŠILUMOS INSPEKCIJOS ISTORIJA

Šiame leidinyje atskleidžiama keletas Valstybinės šilumos inspekcijos istorijos
puslapių. Inspekcija nuo 1966-ųjų iki 1995-ųjų kontroliavo vartotojų šilumos
įrenginius, nuo 1967-ųjų iki 1989-ųjų - katilų priežiūros objektus, priklausančius
Žemės ūkio, Melioracijos ir vandens ūkio, Vaisių ir daržovių ministerijoms bei
gamybiniam susivienijimui “Žemės ūkio technika”. Tai nėra išsami Šilumos
inspekcijos darbo studija, o tik bandymas apžvelgti svarbiausius jos veiklos aspektus
ir pasidžiaugti atliktu visuomenei naudingu darbu. Šis leidinys neleis nugrimzti į
visišką užmarštį inspekcijos darbuotojams, kurie, sąžiningai dirbdami, padėjo
vartotojams saugiai eksploatuoti šilumos įrenginius ir katilų priežiūros objektus bei
taupiai vartoti šilumos energiją.
Istorija prasidėjo 1966-aisiais, kai Lietuvos vyriausiosios energetikos ir
elektrifikavimo valdybos Energijos realizavimo įmonėje (ERĮ) buvo įsteigta Šilumos
inspekcija. Jai buvo nurodyta kontroliuoti vartotojų šilumos įrenginius. Nežinia, kodėl
buvo nuspręsta įsteigti atskirą Šilumos inspekcijos skyrių: juk tuo metu visose Sovietų
Sąjungos energijos realizavimo įmonėse, išskyrus Maskvą ir tuometį Leningradą
(dabar Sankt Peterburgas), veikė tik šilumos inspekcijos grupės energijos
inspekcijose.
Energijos realizavimo įmonės direktorius buvo Pavelas Čazovas, vyriausiasis
inžinierius - Romualdas Trečiokas. ERĮ neturėjo šilumos inžinieriaus, kurį būtų
galima paskirti Šilumos inspekcijos viršininku. Todėl šias pareigas nutarta pasiūlyti
technikos skyriaus vyresniajam inžinieriui Petrui Nedzinskui, Kauno politechnikos
instituto Vilniaus filiale baigusiam elektros pavarų ir gamybinių įrenginių
automatizavimo specialybę. R.Trečiokas jį nusiuntė į Sovietų Sajungos Energetikos
ministerijos vadovaujančių darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo institutą
Leningrade, kad ten baigęs tobulinimosi kursus galėtų vadovauti Šilumos inspekcijai.
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P.Nedzinskui išvykus į tobulinimosi kursus, Lietuvos energetikos sistemai
priklausančiame Vilniaus Energetikų mokymo kombinate buvo ruošiama 30 būsimųjų
Šilumos inspekcijos inspektorių - įvairaus išsilavinimo ir patirties specialistų,
eksploatavusių ar kontroliavusių elektros ir šilumos įrenginius.
Grįžusiam naujajam Šilumos inspekcijos viršininkui pirmiausia reikėjo
parengti inspekcijos nuostatus ir inspektorių pareigybines instrukcijas. Juos
rengdamas P.Nedzinskas naudojosi kitų energetinių įmonių patirtimi, jų sukurtais
šilumos inspekcijos grupių darbo organizavimo metodais. Jis užmezgė dalykinius
santykius su daugeliu Sovietų Sąjungos respublikų šilumos inspekcijų grupių vadovų,
iš jų gavo naudingos informacijos. Parengtus nuostatus patvirtino tuometis
Vyriausiosios energetikos ir elektrifikavimo valdybos viršininko pavaduotojas
Eduardas Stankus, o inspektorių pareigybines instrukcijas - ERĮ vyriausiasis
inžinierius R.Trečiokas.
Energijos realizavimo įmonė turėjo savo skyrius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Energetikų mokymo kombinate atestuotus
inspektorius reikėjo paskirstyti į šiuos skyrius. Skyriams buvo nustatytos aptarnavimo
ir kontrolės zonos:
·

Vilniaus skyriui teko Vilniaus miestas ir Vilniaus, Trakų, Molėtų,
Širvintų, Ignalinos, Švenčionių, Švenčionėlių bei Zarasų rajonai.

·

Kauno skyriui – Kauno miestas ir Kauno, Jonavos, Kaišiadorių,
Prienų, Šakių bei Jurbarko rajonai.

·

Klaipėdos skyriui – Klaipėdos miestas ir Klaipėdos, Tauragės,
Kretingos, Plungės, Skuodo, Telšių, Gargždų, Šilutės bei Šilalės
rajonai.

·

Šiaulių skyriui – Šiaulių miestas ir Šiaulių, Mažeikių, Joniškio,
Radviliškio, Naujosios Akmenės, Kelmės, Raseinių bei Pakruojo
rajonai.

·

Panevėžio skyriui – Panevėžio miestas ir Panevėžio, Kėdainių, Utenos,
Ukmergės, Biržų, Kupiškio, Anykščių bei Pasvalio rajonai.

·

Alytaus skyriui – Alytaus miestas, Marijampolės miestas ir Alytaus,
Marijampolės, Vilkaviškio, Lazdijų bei Varėnos rajonai.

Šilumos inspekcijai buvo nurodyta tikrinti visų vartotojų šilumos įrenginių
techninę būklę, sekti, kaip energetikos personalas laikosi šilumos įrenginių techninės
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eksploatacijos ir saugumo taisyklių, šilumos energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių
bei kitų norminių teisės aktų. Taip pat reikėjo tikrinti, ar įmonės tausoja šilumos
energiją, taiko numatytas organizacines bei technines šilumos taupymo priemones,
laikosi šilumos energijos naudojimo normų, limitų, vartojimo režimų, kondensato
grąžinimo normų ir kt. Šilumos inspekcija nekontroliavo šilumos energijos tiekimo
įmonių, priklausančių Lietuvos energetikos sistemai, nes jas prižiūrėjo Sovietų
Sąjungos Energetikos ministerijos žinybinės inspekcijos personalas Lietuvoje.
Pirmaisiais darbo metais Šilumos inspekcija tikrino vartotojų šilumos
įrenginių techninę būklę, stebėjo, kaip eksploatuojamos pramonės įmonių, švietimo
bei medicinos įstaigų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Inspektoriai
dalyvaudavo atliekant šilumos tinklų, šilumos punktų ir šildymo sistemų hidraulinius
bandymus. Šilumos inspekcija reikalaudavo, kad šildymo sistemos būtų plaunamos
vadinamuoju hidropneumatiniu būdu, naudojant kompresorius. Atlikti darbai būdavo
užfiksuojami aktuose.
Atsiradus Šilumos inspekcijai, Lietuvos pramonės ir kalnakasybos darbų
saugumo priežiūros komiteto pirmininkas J.Bernotas ėmė reikalauti, kad inspekcija
imtųsi kontroliuoti katilų priežiūros objektus, nepriskirtus pramonės ministerijų
įmonėms. Katilų priežiūros objektai - tai garo ir vandens šildymo katilai, visų tipų
kėlimo kranai, liftai, suskystintų dujų cisternos, slėginiai indai ir kt. Šilumos
inspekcija turėjo kontroliuoti Žemės ūkio, Melioracijos ir vandens ūkio, Vaisių ir
daržovių ministerijos bei gamybinio susivienijimo „Lietuvos žemės ūkio technika“
katilų priežiūros objektus. Nors inspekcijos vadovai įrodinėjo, kad nereikia steigti
naujos grupės šių ministerijų katilų priežiūros objektams kontroliuoti ir kad tokį darbą
toliau turėtų tęsti komitetas, susitarti nepavyko. Komitetas motyvavo tuo, kad
anksčiau Sovietų Sąjungoje nepramoninių ministerijų katilų priežiūros objektus
kontroliavo Žemės ūkio energetikos ministerija. Ją likvidavus, šios funkcijos atiteko
Energetikos ministerijai. Tačiau Lietuvoje nebuvo nei Žemės ūkio energetikos
ministerijos, nei Šilumos inspekcijos, tad katilų priežiūros objektus kontroliavo
Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komitetas. Jo iniciatyva Lietuvos
energetikos sistema gavo raštą iš Valstybinio pramonės ir kalnakasybos darbų
saugumo priežiūros komiteto prie Sovietų Sąjungos Ministrų Tarybos, teigiantį, kad
Šilumos inspekcija privalo perimti minėtų ministerijų įmonių katilų priežiūros objektų
kontrolę. Tačiau Lietuvos Ministrų Taryba irgi buvo už tai, kad nėra būtina steigti
naują inspekcijos grupę. Todėl Sovietų Sąjungos Ministrų Tarybai buvo nusiųstas
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prašymas mūsų respublikoje palikti tą pačią katilų priežiūros objektų kontrolės
sistemą. Prašymą pasirašė tuometis Ministrų Tarybos pirmininkas J.Maniušis bei
Vyriausiosios energetikos ir elektrifikacijos valdybos viršininkas J.Nekrašas. Tačiau
gautame atsakyme, kurį pasirašė Sovietų Sąjungos Ministrų Tarybos pirmininkas
N.Kosyginas, buvo nurodyta, kad Ministrų Taryba, pasitarusi su Sovietų Sąjungos
Energetikos ministerija ir Valstybine energetikos priežiūros inspekcija, vis dėlto
nusprendė katilų priežiūros objektų kontrolę perduoti Lietuvos energetikos sistemai.
P.Nedzinskui buvo nurodyta iš komiteto perimti objektų techninius
dokumentus ir organizuoti kontrolę. Šis darbas Šilumos inspekcijai buvo naujas, trūko
patirties ir specialistų. Tačiau problemą pavyko išspręsti, kai iš Lietuvos pramonės ir
kalnakasybos darbų saugumo priežiūros komiteto Vilniaus skyriaus į Šilumos
inspekciją atėjo dirbti katilų priežiūros inspektorius Leonas Prakaitis, o iš komiteto
Kauno skyriaus į Kauno Šilumos inspekcijos skyrių atėjo inspektorius Pranas Ruzgas.
L.Prakaitis paskirtas vadovauti katilų priežiūros grupei. Šie inspektoriai turėjo
nemenką darbo stažą. Kol Šilumos inspekcijos skyriai ieškojo katilų priežiūros
inspektorių, L.Prakaičiui ir P.Ruzgui buvo priskirtos aptarnavimo ir kontrolės zonos:
pirmajam teko Vilniaus, Panevėžio ir Alytaus zonos, antrajam – Kauno, Klaipėdos ir
Šiaulių zonos. Katilų priežiūros inspektoriai, kaip ir Šilumos inspekcijos inspektoriai,
buvo ruošiami Energetikų mokymo kombinate.
Kontroliuodami katilų priežiūros objektus, darbuotojai privalėjo vadovautis
Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis,
Kėlimo kranų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis, Liftų įrengimo ir
saugaus eksploatavimo taisyklėmis, Slėginių indų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklėmis, instruktyviniais vadovaujančiųjų institucijų nurodymais.
Katilų priežiūros objektų sparčiai daugėjo. Dažniausiai jie būdavo kaimuose,
todėl patekti į juos visuomeniniu transportu buvo sudėtinga. Inspektoriams reikėjo
transporto priemonių. Energetikos sistemai buvo skiriama per mažai automobilių, kad
jų pakaktų ir Šilumos inspekcijai. Energijos realizavimo įmonės vadovybė sutiko
nupirkti transporto priemonių, jei Šilumos inspekcija sugebės gauti papildomų limitų.
Kadangi inspekcija kontroliavo gamybinio susivienijimo „Žemės ūkio technika“
šilumos ir katilų priežiūros objektus, nutarta prašyti šio susivienijimo vadovų
paramos. Susivienijimo pirmininko pavaduotoją J.Dubicką, skirsčiusį automobilius,
pavyko įtikinti, kad inspekcijai transporto reikia ir dėl jiems patiems priklausančių
katilų priežiūros objektų kokybiško aptarnavimo. Taigi visi katilų priežiūros
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inspektoriai gavo tarnybinius automobilius – lengvuosius krovininius “Moskvič”.
Šilumos inspekcijos viršininkas ir katilų priežiūros grupės vadovas naudojosi vienu
automobiliu.
1968 metais įsteigtai Gamybinei termofikacijos valdybai (GTV) nurodyta
ūkiškai ir techniškai vadovauti šilumos energijos tiekimui Lietuvoje. Kooperuojant
lėšas, ji turėjo ir projektuoti bei statyti šilumos šaltinius ir šilumos tinklus. Su šia
valdyba reikėjo derinti naujų šilumos šaltinių statybą ir senųjų plėtrą. Centralizuojant
šilumos tiekimą, orientuotasi į stambių šilumos tiekimo šaltinių statybą, likviduojant
smulkias neekonomiškas katilines. Šilumos vartotojai buvo prijungiami prie
energetikos sistemos

šilumos

tinklų.

Paklusdamos centralizavimo

politikai,

respublikos projektavimo organizacijos sudarė šilumos tiekimo schemas visiems
didesniesiems

respublikos

miestams.

Taip

buvo

sukurta

galimybė

vystyti

centralizuotą šilumos tiekimą. Centralizuota sistema turėjo daug pranašumų: jos
šilumos šaltiniuose buvo naudojami geriausi įrengimai, galingi agregatai, operatyviau
diegiamos mokslinės ir techninės pažangos priemonės, tobuliau organizuojamas
darbas. Šilumos tiekimo centralizavimas leido racionaliai naudoti įrenginius, rinktis
ekonomiškesnius agregatus, taikyti optimaliausias šilumos tiekimo schemas. Buvo
nustatyta, kad Lietuvos energetikos sistemos įmonėse vienai megavatvalandei
pagaminti sunaudojama 20 kilogramų mažiau kuro negu kitose žinybinėse katilinėse.
Taigi šilumos tiekimo centralizavimas bei smulkių neekonomiškų katilinių
likvidavimas ne tik mažiau teršė miestų aplinką, bet ir padėjo sutaupyti kuro, o
katilines aptarnaujančiam personalui sumažėjo darbo.
Pirmasis Gamybinės termofikacijos valdybos viršininkas buvo Vladas
Grigaravičius, dirbęs ir Vyriausiosios energetikos ir elektrifikavimo valdybos
viršininko pavaduotoju, o vyriausiasis inžinierius - Vytautas Uleckas. Vėlesni šios
valdybos viršininkai - Anicetas Mikužis ir Kęstutis Šumacheris.
1969 metais Energijos realizavimo įmonės Šilumos inspekcija su visu
personalu buvo perduota GTV. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir
Alytaus Šilumos inspekcijos skyriai buvo perduoti šių miestų šilumos tinklų įmonėms
(Klaipėdos skyrius atiteko Klaipėdos VRE). Aptarnavimo zonos liko tos pačios.
Šilumos tinklų įmonėse Šilumos inspekcijos skyriai buvo priskirti atskiroms
tarnyboms ir jose sudarė atskiras šilumos inspekcijos grupes. Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos ir Panevėžio šilumos inspekcijos grupės įėjo į abonentų tarnybų sudėtį, o
Šiaulių ir Alytaus - į gamybinius - technikos skyrius.
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Šilumos tinklų įmonių vadovai tapo atsakingi už vartotojų šilumos įrenginių
valstybinę energetikos priežiūrą ir kontrolę. Vilniaus šilumos tinklams tuo metu
vadovavo Vasilijus Bukatinas, vyriausiasis inžinierius buvo Henrikas Bavarskis,
Kauno – Antanas Šležas ir Eduardas Buinevičius, Šiaulių – Bronius Makštutis ir
Antanas Jasevičius, Panevėžio – Vaclovas Šiaučiūnas ir Marijonas Petronis, Alytaus Kęstutis Šumacheris ir Aloyzas Citvaras, Klaipėdos VRE – Vytautas Petrulis ir
Kostas Monstvilas. Šie ir vėlesni šilumos tinklų įmonių vadovai daug prisidėjo prie
to, kad Šilumos inspekcijos darbas buvo vertinamas gerai.
Tapusi GTV dalimi, Šilumos inspekcija įgijo papildomų funkcijų: ėmė
kontroliuoti vartotojų, gaunančių šilumos energiją iš energetikos sistemos šilumos
tinklų, šilumos vartojimo režimų laikymąsi, o svarbiausia - šilumos suvartojimo
limitų, tiekiamo ir grąžinamo termofikacinio vandens temperatūrinio grafiko ir
kondensato grąžinimo normų laikymąsi. Dėl to Šilumos inspekcija gavo naują
pavadinimą: Šilumos inspekcija su režimų grupe. Energijos realizavimo įmonėje buvo
įsteigtas atskiras režimų kontrolės skyrius, o GTV režimų kontrolę perdavė Šilumos
inspekcijai. Inspekcija sudarinėjo vartotojų šilumos energijos tiekimo apribojimo ir
atjungimo grafikus, kurie būtų taikomi, jei energetikos sistemoje pristigtų kuro ar
šilumos galios. Buvo nustatytos kelios apribojimo pakopos. Apribojimo grafikus
atskiroms pakopoms sudarydavo ir visos pramonės įmonės, gaunančios šilumos
energiją iš energetikos sistemos šilumos tinklų. Grafikuose buvo nurodoma, kokiems
konkretiems įrenginiams bus ribojamas šilumos tiekimas. Apribojimai būdavo
skelbiami per respublikinį radiją.
Šilumos tinklų inspektoriams vadovavo GTV Šilumos inspekcijos skyrius.
Inspektoriai, vykdantys valstybinę energetikos priežiūrą, pagal patvirtintus nuostatus
buvo tiesiogiai pavaldūs GTV Šilumos inspekcijos viršininkui.
Šilumos ir katilų priežiūros inspektoriai kasmet sudarydavo metinius darbo
planus. Į juos buvo įtraukiami kompleksiniai ir tiksliniai įmonių patikrinimai, įvairūs
nenumatyti darbai. Nenumatytiems darbams skirtas laikas buvo naudojamas šilumos
tinklų vadovybės užduotims vykdyti. Šilumos inspektorių metinius darbo planus
patvirtindavo Šilumos inspekcijos viršininkas, o katilų priežiūros inspektorių - katilų
priežiūros grupės vadovas.
Tais pačiais metais buvo patikslintos ir Šilumos inspekcijos atliekamos
funkcijos. Nuspręsta, kad Šilumos inspekcija prižiūrės ir kontroliuos tik tas pramonės
įmones, kurios suvartoja ne mažiau kaip 15 gkal. šilumos energijos arba dvi tonas
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sutartinio kuro per mėnesį, t.y. kontroliuos tik tuos vartotojus, kurie už energetinių
išteklių suvartojimą atsiskaito pagal tuometinę statistikos formą 11sn. Kontroliuoti
kitus vartotojus, gaunančius šilumos energiją iš energetikos sistemos šilumos tinklų,
privalėjo šilumos tinklų įmonės. Todėl dalis Šilumos inspekcijos personalo perėjo į
kitus šilumos tinklų įmonių skyrius, o inspektorių, atliekančių valstybinę energetikos
priežiūrą, sumažėjo perpus.
Būrelis pirmųjų inspektorių, vykdžiusių valstybinę energetikos priežiūrą:

Pirmoje eilėje (iš kairės): Kazimieras Rudnickas (Šiauliai), Marija Rimaitė
(Kaunas), Ana Jegorenko (Klaipėda), Petras Nedzinskas (Vilnius), Lidija Leonienė
(Alytus), Juozas Miliauskas (Vilnius). Antroje eilėje: Dalia Ceringienė (Kaunas),
Miliuzina Liūtienė (Kaunas), Petras Rupeika (Klaipėda), Kęstutis Pačėsas (Alytus),
Martynas Zaremba (Vilnius), Česlovas Urbonas (Šiauliai), Algirdas Skurdenis
(Panevėžys), Česlovas Šalkauskas (Vilnius).
GTV Šilumos inspekcijoje buvo registruojami visi minėtų ministerijų ir
žinybų nauji katilų priežiūros objektai. Užregistruoti objektai buvo pateikiami
inspektorių techninei apžiūrai. Nustačius, kad objektas įrengtas laikantis saugaus
eksploatavimo taisyklių, inspektorius objekto pase įrašydavo leidimą jį eksploatuoti.
Grupės vadovas dalyvaudavo tiriant avarijas ir nelaimingus atsitikimus katilų
priežiūros objektuose, taip pat dalyvaudavo valsybinėse komisijose leidžiant
eksploatuoti naujas katilines. Pasitaikydavo atvejų, kai stambių kompleksų katilinės
būdavo ne iki galo parengtos eksploatuoti, o vykdant planą jau reikėdavo vyriausybei
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pranešti, kad kompleksas parengtas. Tuomet inspektoriams būdavo primygtinai
siūloma pasirašyti aktą, kad objektas jau baigtas ir paruoštas eksploatuoti.
Nepasirašiusiems tokio akto inspektoriams tekdavo išgirsti aukštų respublikos partinių
vadovų nepagrįstų reikalavimų, grasinimų, jie būdavo apskundžiami Energetikos
sistemos vadovams. Tačiau Šilumos inspekcijos vadovams buvo svarbesnė saugi
objektų eksploatacija, todėl ji darbuotojus ragino ir toliau neignoruoti objektų
įrengimo bei saugaus eksploatavimo taisyklių. Vėliau jie sulaukė šiuos objektus
eksploatavusio personalo padėkos už principingumą.
Pasiūlius Valstybinei energetikos priežiūros inspekcijai, katilų priežiūros
grupės vadovas Leonas Prakaitis 1985 metais išvyko dirbti į Mongoliją. Vienoje
Mongolijos elektrinėje jis dvejus metus dirbo konsultantu katilų priežiūros objektų
eksploatacijos klausimais. Jį pakeitė Algimantas Žiaunys.

L.Prakaitis (stovi trečias iš dešinės) drauge su Ulan-Batore dirbančiais Sovietų
Sąjungos energetikais susipažįsta su Mongolijos gamta.
Šilumos inspekcija, kaip energetikos valstybinės priežiūros institucija, buvo
tiesiogiai pavaldi Sovietų Sąjungos Valstybinei energetikos priežiūros inspekcijai.
Sovietų Sąjungos šilumos inspekcijas kuravo I.Gamajevas ir L.Rožkova, o katilų
priežiūros grupes - N.Krylova.
Pagal pateiktas programas Valstybinei energetikos priežiūros inspekcijai buvo
siunčiamos ketvirčio ir metų darbo ataskaitos. Inspekcija siųsdavo darbuotojus į
Sovietų Sąjungos Energetikos ministerijos vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų
kvalifikacijos kėlimo institutus Leningrade, Čeliabinske, Alma Atoje. Čeliabinske
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katilų priežiūros objektų kontrolės specialisto kvalifikaciją kėlė P.Nedzinskas, katilų
priežiūros grupės vadovas L.Prakaitis, inspektoriai J.Vyšniauskas, V.Montsvilas,
E.Platūkis,

V.Solubas,

šilumos

inspekcijos

darbo

klausimais

tobulinosi

L.Baltrušaitytė, Leningrade - B.Stanaitis.
Šioje fotografijoje įsiamžino katilų priežiūros inspektoriai, kėlę kvalifikaciją
Čeliabinske.

Trečioje eilėje ketvirtoji iš dešinės - Valstybinės energetikos priežiūros
inspekcijos katilų priežiūros grupių kuratorė N.Krylova. Ketvirtoje eilėje pirmasis iš
dešinės - J.Vyšniauskas.
Valstybinė energetikos priežiūros inspekcija organizuodavo seminarus –
pasitarimus Sovietų Sąjungos energetikos sistemų šilumos inspekcijų darbo
klausimais. P.Nedzinskui teko dalyvauti tokiuose seminaruose, surengtuose Minske,
Taline, Rygoje, Penzoje, Čeliabinske, Novosibirske, Gardine, Tuloje, Alma Atoje.
Pirmaisiais inspekcijos darbo metais vadovas buvo kviečiamas kaip naujai įsteigtos
Šilumos inspekcijos viršininkas ir raginamas semtis darbo patirties, o vėliau jau
prašomas pasidalinti savo darbo patirtimi, nes Lietuvos Šilumos inspekcijos darbas
buvo vertinamas gerai. Lietuvos inspekcija pirmoji sukūrė ir išdavė vartotojų šilumos
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įrenginių pasiruošimo žiemai pasus. Tokie pasai buvo išduodami visiems vartotojams,
gaunantiems šilumos energiją iš energetikos sistemos šilumos tinklų, kurių šildymo ir
karšto vandens tiekimo sistemos būdavo parengtos laikantis taisyklių. Pramoniniams
vartotojams pasiruošimo žiemai pasus išduodavo Šilumos inspekcijos inspektoriai, o
komunaliniams ir buitiniams vartotojams - šilumos tinklų įmonės. Neturintiems pasų
vartotojams

šilumos

energija

patalpų

šildymui

nebuvo

tiekiama.

Buvo

rekomenduojama pagal inspekcijos pateiktą pavyzdį pasiruošimo žiemai pasus
sudaryti ir įmonėms, gaunančioms šilumos energiją iš nuosavų katilinių arba iš kitų
įmonių, turinčių galios atsargų. Tokius pasus siūlyta sudaryti pačios įmonės
energetikos personalui, o juos tvirtinti - įmonės vyriausiajam inžinieriui. Kai kurios
įmonės pasinaudojo tokia rekomendacija, nes tai didino energetikos personalo
atsakomybę už šilumos ūkio paruošimą rudeniui ir žiemai. Valstybinė energetikos
priežiūros inspekcija siūlė tokią patirtį įdiegti ir kitose Sovietų Sąjungos energetikos
sistemose. Kolegoms patiko Lietuvos inspekcijos parengti ir taikomi įmonių šilumos
ūkio patikrinimo metodiniai nurodymai, nustatytos laiko normos kompleksiniam ir
tiksliniam įmonių šilumos ūkio patikrinimui bei kitos naujovės.

Vieno iš sąjunginio seminaro dalyvių fotografija. Pirmoje eilėje trečiasis iš
kairės - Valstybinės energetikos priežiūros inspekcijos vyriausiasis inžinierius
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J.Kopitovas. Antroje eilėje trečioji - L.Rožkova, kuravusi Sovietų Sąjungos šilumos
inspekcijas. Ketvirtoje eilėje ketvirtasis - P.Nedzinskas.
Katilų priežiūros grupės vadovas A.Žiaunys dalyvavo sąjunginiame seminare
katilų priežiūros objektų kontrolės organizavimo klausimais, vykusiame Alma Atoje.

Nuotraukoje antroje eilėje devintoji iš kairės - Valstybinės energetikos
priežiūros inspekcijos katilų grupių kuratorė N.Krylova, paskutinėje eilėje penktasis iš
dešinės - A.Žiaunys.
Valstybinei energetikos priežiūros inspekcijai pasiūlius, P.Nedzinskas įstojo į
Maskvos politechnikos instituto Kvalifikacijos kėlimo fakulteto neakivaizdinį skyrių.
Studijos truko dvejus metus. Specialistas gaudavo kursinių darbų užduotis, retkarčiais
vykdavo Maskvon į sesijas, o galiausiai parašė ir apgynė baigiamąjį darbą tema
„Valstybinės energetikos priežiūros organizavimas Lietuvoje“.
Energetikos priežiūros inspekcija organizuodavo stambiausių Sąjungos
pramonės įmonių patikrinimus, kurių metu domėdavosi energetikos ūkio eksploatacija
ir racionaliu energijos vartojimu. Tokie patikrinimai būdavo atliekami su energetikos
inspekcijų specialistais. Būdavo pasirenkami tie specialistai, kurie kontroliuodavo
panašios paskirties objektus.
Lietuvoje veikė stambios pramonės įmonės „Mažeikių nafta“ ir Jonavos
„Azotas“. Todėl P.Nedzinskui teko dalyvauti tikrinant Nižnekamsko naftos
perdirbimo gamyklos šilumos ūkį. Ši gamykla, kuriai priklausė dar keletas chemijos
įmonių, buvo viena didžiausių Sovietų Sąjungoje – net kelis kartus didesnė už
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„Mažeikių naftą“. Buvo sudarytos trys tikrintojų grupės po penkis asmenis. Vienai iš
jų vadovavo P.Nedzinskas.
Energijos realizavimo įmonės Elektros inspekcijai ir GTV Šilumos inspekcijai
teko tikrinti Severodonecko azoto gamyklos energetikos ūkį. Šios gamyklos gamybos
apimtys buvo kelis kartus didesnės už Jonavos „Azoto“. Patikrinimui vadovavo
tuometis ERĮ Elektros inspekcijos viršininkas Edvardas Važgėla. P.Nedzinskui teko
tikrinti, kaip eksploatuojamas gamyklos šilumos ūkis ir taupoma šilumos energija.
Jam teko dalyvauti ir Valstybinės energetikos priežiūros inspekcijos
surengtame automobilių gamyklos „KAMAZ“, esančios Naberežnyje Čelny,
Tatarstane, energetikos ūkio eksploatacijos patikrinime.
L.Prakaitis su katilų priežiūros grupių kuratore N.Krylova tikrino, kaip
organizuojamas Kirgizijos respublikos katilų priežiūros grupės darbas, tikrino
kontroliuojamų objektų techninę būklę, davė patarimų, kaip juos geriau prižiūrėti ir
kontroliuoti.

Patikrinimo dalyviai: (iš kairės) L.Prakaitis, Frundzės miesto Energijos
realizavimo įmonės vadovė, N.Krylova, Kirgizijos katilų priežiūros grupės vadovas.
Valstybinė energetikos priežiūros inspekcija lietuviams skirdavo ir kitų
užduočių. Buvo sudarytos dvi darbo grupės: viena - Elektros energijos tiekimo ir
vartojimo taisyklių, kita - Šilumos energijos tiekimo ir vartojmo taisyklių naujoms
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redakcijoms paruošti. Į pirmąją grupę buvo įtrauktas ERĮ vyriausiasis inžinierius
Jonas Kaškelevičius, į antrąją – P.Nedzinskas. Be P.Nedzinsko, antrąją grupę sudarė
valstybinės inspekcijos atstovai I.Gamajevas ir L.Rožkova, kuravę Sovietų Sąjungos
energetikos sistemų šilumos inspekcijas, Maskvos ir Leningrado šilumos inspekcijų
viršininkai bei Ivanovo šilumos inspekcijos grupės vadovas. Darbas vyko Suzdalėje.
Teko peržiūrėti visų energetikos sistemų pateiktas pastabas dėl taisyklių tobulinimo.
Buvo parengtas ir Valstybinei energetikos priežiūros inspekcijai pateiktas naujo
Šilumos energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių varianto projektas.
P.Nedzinskas parengė pirmąjį sąjunginių Šilumos energijos tiekimo ir
vartojimo taisyklių vertimą į lietuvių kalbą, kuriuo buvo naudojamasi keletą metų, o
vėliau dalyvavo darbo grupėje, rengusioje naują pataisytą variantą. Jis rūpinosi, kad į
lietuvių kalbą būtų išverstos sąjunginės Šilumą naudojančių įrenginių ir šilumos tinklų
eksploatavimo taisyklės bei saugumo technikos taisyklės, eksploatuojant šilumą
naudojančius įrenginius ir šilumos tinklus. P.Nedzinskas ne tik buvo atsakingas už šį
vertimą, bet ir atliko techninio redaktoriaus darbą.
Pagal darbų planą buvo numatyta parengti patobulintą Šilumą naudojančių
įrenginių ir šilumos tinklų eksploatavimo taisyklių ir saugumo technikos taisyklių,
eksploatuojant šilumą naudojančius įrenginius ir šilumos tinklus, variantą. Paruošti
vieno šių taisyklių skyriaus naują redakciją buvo patikėta Valstybinės energetikos
priežiūros inspekcijos padaliniui - Vakarų energetikos valstybinės priežiūros valdybai,
įsteigtai Kijeve. Energetikos inspekcija rekomendavo į šį darbą įtraukti ir
P.Nedzinską, tad lietuviui teko padirbėti Ukrainos sostinėje.
Lietuvos šilumos energijos poreikiai ilgai buvo tenkinami didinant šilumos
šaltinių galingumą, plečiant šilumos gamybą ir naudojant vis daugiau kuro. Tačiau
toks augimas negalėjo būti beribis - kuro ištekliai laikui bėgant išsenka. Kuro gavyba
ir transportavimas kainuoja vis brangiau, nes kuro gavybos rajonai traukiasi į rytus ir
šiaurę, o mūsų šalis turi per mažai savo kuro telkinių. Apskaičiuota, kad priemonės
organiniam kurui taupyti kainuoja kelis kartus pigiau negu priemonės, kurių reikia
kurui gauti ir transportuoti. Tapo visiškai aišku, kad kuro, šilumos energijos ir kitų
išteklių ekonomija yra valstybinės reikšmės uždavinys. Dėl šilumos energijos
taupymo buvo priimta nemažai sąjunginių nutarimų. Jie įpareigojo respublikų
ministerijas, žinybas ir įmones taupyti šilumos energiją, pateikė konkrečias taupymo
užduotis. Todėl ir Šilumos inspekcijai buvo nurodyta tikrinant vartotojų šilumos ūkio
eksploataciją ypatingą dėmėsį skirti racionaliam kuro ir šilumos energijos vartojimui.
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Inspekcija siūlydavo likviduoti smulkias neekonomiškas katilines, o jų šilumos
vartotojus prijungti prie energetikos sistemos šilumos tinklų arba kitų įmonių
katilinių, turinčių galios atsargų. Ji rekomenduodavo tobulinti esamus ir keisti
pasenusius energetinius įrengimus, optimizuoti energetikos ir technologijos įrengimų
darbo režimą, kad būtų sumažintos kuro ir šilumos energijos sąnaudos.
Ypatingą dėmesį inspekcija skyrė antrinių energetinių išteklių naudojimui.
Antrinių kuro ir energijos išteklių dažniausiai sutelkiama chemijos ir naftos
perdirbimo pramonėje, statybinių medžiagų gamyboje, bet jų buvo ir kitose ūkio
šakose. Antriniai energetiniai ištekliai buvo skirstomi į dvi rūšis: technologinių
procesų metu susidarančių dujų bei skysčių šiluminę energiją ir deginamas gamybos
atliekas. Respublikos pramonėje susikaupdavo abiejų rūšių antrinių energetinių
išteklių. Juos naudojant, pagaminta nemažai šilumos energijos. Jonavos „Azoto“
katiluose utilizatoriuose buvo naudojamos metanolio gamybos atliekos ir anglies
oksido frakcijos, Kėdainių chemijos gamykloje - sieros degimo krosnyse
išsiskiriančių dujų šiluma. Panevėžio „Ekrano“ gamykloje stiklo krosnyse
išsiskyrusios dujos buvo naudojamos karštam technologiniam vandeniui ruošti,
Pavenčių cukraus fabrike išgarinimo stoties antrinis garas praversdavo technologijoje.
Priekaištų už tai, kad nepakankamai naudoja antrinius energetinius išteklius, susilaukė
„Mažeikių nafta“, Kauno „Centrolitas“, Panevėžio stiklo fabrikas, „Kaitros“ gamykla
ir kt.
Šilumos inspekcijos atliktų šilumos ūkio patikrinimų metu paaiškėdavo, kad
ne visi vartotojai rūpinosi racionaliu šilumos energijos vartojimu. Pasitaikydavo daug
neūkiškumo, netaupumo pavyzdžių. Šilumos inspektoriai ne tik kontroliuodavo
vartotojus, bet ir informuodavo juos, kaip eksploatuoti šilumos įrenginius ir taupyti
energiją. Su įmonėse įdiegtomis efektyviomis priemonėmis buvo supažindinami ir kiti
šilumos vartotojai.
Lietuvos mokslinės–techninės informacijos ir techninės-ekonominės analizės
mokslinio tyrimo institutas 1972 metais išleido dviejų bendraautorių - P.Nedzinsko ir
tuometinio GTV technikos skyriaus viršininko Kęstučio Pečkaičio - analitinę
apžvalgą „Centralizuoto šilumos tiekimo vystymas Lietuvoje“, o 1981 metais buvo
išleista P.Nedzinsko parengta analitinė apžvalga „Šilumos energijos taupymas
respublikos liaudies ūkyje“. Šioje apžvalgoje aprašyta termofikacijos raida bei
centralizuoto šilumos energijos tiekimo vystymas Lietuvoje, įvardintos pagrindinės
organizacinės ir techninės kuro bei šilumos energijos taupymo priemonės, pateikti
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būdingiausi neracionalaus šilumos energijos vartojimo faktai energetikos sistemoje,
pramonės įmonėse, komunaliniame ir buitiniame sektoriuose. Be to, aptarti šilumos
energijos sąnaudų normavimo ir šilumos apskaitos klausimai, nurodytos pagrindinės
šilumos energijos taupymo kryptys, kurios tebėra aktualios ir dabar.
Lietuvoje šilumos energijos ir kuro vartojimu nuolat domėjosi Centro
Komitetas, Ministrų Taryba, Respublikinis bei miestų ir rajonų liaudies kontrolės
komitetai. Tai padėjo stiprinti drausmę naudojant šilumos energiją, didinti ūkinių
vadovų atsakomybę už pateiktų užduočių vykdymą, ieškoti kuro bei energijos
taupymo būdų. Inspekcija neturėjo tiesioginės įtakos vartotojams, neracionaliai
vartojantiems šilumos energiją. Jai tik buvo suteikta teisė surašyti neracionalaus kuro
ar energijos vartojimo aktus ir perduoti administracinėms komisijoms prie
Vykdomųjų komitetų, kad šios skirtų baudą. Vartotojų, sumokėjusių baudą už
kondensato negrąžinimą, grįžtamo termofikacinio vandens temperatūrinio grafiko
pažeidimą ar šilumos energijos suvartojimo limito viršijimą, sąrašai pasiekdavo
Liaudies kontrolės komitetus ir prokuratūrą.
Naudos davė Šilumos inspekcijos bendradarbiavimas su Respublikiniu
liaudies kontrolės komitetu. Šiam komitetui kas ketvirtį reikėjo pateikti vienos iš
ministerijų ar jos įmonių šilumos ūkio eksploatacijos ir energijos taupaus vartojimo
patikrinimo

išvadas.

Komitetas jas svarstydavo: svarstymuose dalyvaudavo

svarstomos ministerijos ar žinybos vadovai ir už energetiką atsakingi darbuotojai.
Liaudies kontrolės komitetas Elektros ir Šilumos inspekcijų viršininkus
įdarbindavo kaip neetatinius liaudies kontrolės darbuotojus, todėl jiems teko vykdyti
ir kitus liaudies kontrolės nurodymus. Jų darbą komiteto vadovai vertino gerai:
P.Nedzinskui ne kartą buvo pareikšta padėka, jis yra gavęs ir dovaną - sieninį laikrodį,
kuris iki šiol tiksi ant sienos jo bute. Tai buvo ne tik P.Nedzinsko, bet ir visos Šilumos
inspekcijos darbo įvertinimas.
Respublikos vadovaujančių institucijų vadovai domėjosi energetika ir patys
rengdavo patikrinimus.
Centro komitetas pramonės skyriaus atstovei Valentinai Merkurjevai nurodė
organizuoti Vilniaus miesto Lenino rajono įmonių, medicinos bei švietimo įstaigų ir
gyvenamųjų namų šilumos ūkio ir patalpų paruošimo darbus rudens - žiemos sezonui.
Patikrinimui vadovavo tuometinis Vilniaus TE direktorius Rimvydas Rukšėnas,
pasitelkęs Šilumos inspekcijos darbuotojus. Tikrinimo medžiaga buvo apsvarstyta
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Vilniaus miesto partijos komitete, dalyvaujant ne tik Lenino rajono, bet ir kitų partijos
rajonų bei vykdomųjų komitetų atsakingiems darbuotojams.
Lietuvos Ministrų Taryba organizuodavo stambiausių įmonių - „Mažeikių
naftos“, Jonavos „Azoto“, „Akmenės cemento“ ir kitų - energetikos įrenginių
eksploatacijos ir taupaus energijos vartojimo patikrinimus. Įmones tikrindavo Šilumos
ir Elektros inspekcijų viršininkai, padedami energetikos sistemos techninių tarnybų
darbuotojų.
Tuometinės Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Energetikos komisija,
nenorėdama atsilikti nuo kitų valstybinių institucijų, 1985 metais irgi surengė
Ukmergės miesto vartotojų šilumos įrenginių paruošimo rudens - žiemos sezonui
patikrinimą. Vyriausiosios energetikos ir elektrifikavimo valdybos viršininko
J.Nekrašo nurodymu P.Nedzinskas buvo paskirtas Energetikos komisijos konsultantu
šilumos energijos tiekimo ir vartojimo klausimais. Tad jam teko suorganizuoti
patikrinimą. Tikrinime dalyvavo Šilumos inspekcijos, Ukmergės šilumos tinklų
įmonės ir Ukmergės liaudies kontrolės atstovai. Tikrinimo medžiagą Energetikos
komisija apsvarstė su miesto partiniais ir ūkiniais vadovais. Atsidėkojant už gerai
atliktą darbą, P.Nedzinskui buvo leista dalyvauti Aukščiausios Tarybos devintojo
šaukimo trečiojoje sesijoje svečio teisėmis.
Šilumos energijos vartojimą kontroliavo ne tik Šilumos inspekcija. Pramonės
įmonėse buvo sudaromos nuolatinės komisijos energetikos ištekliams taupyti. Joms
vadovaudavo įmonių vyriausieji inžinieriai. Tokios pat komisijos buvo sudaromos ir
ministerijose: joms vadovaudavo vienas iš ministro pavaduotojų. Komisijos įmonėse
rengdavo energijos taupymo reidus ir apžiūras, tikrindavo, kaip laikomasi Šilumos
inspekcijos nurodymų, svarstydavo visuomeninių aktyvistų pasiūlymus, išklausydavo
jų patarimų. Jos padėdavo organizuoti vidaus konkursus, apibendrinti ir dalintis
patyrimu taupant energetikos išteklius bei teikti racionaliausius pasiūlymus
respublikiniam konkursui.
Energijos realizavimo įmonė kartu su Šilumos inspekcija ir Lietuvos moksline
technine draugija kasmet organizuodavo po vieną respublikinį konkursą, kuriame
rinkdavo geriausią elektros ir šilumos energijos taupymo pasiūlymą. Vertinimo
komisija skirdavo vieną pirmąją, dvi antrąsias ir tris trečiąsias premijas. Geriausi
pasiūlymai keliaudavo į Maskvoje kasmet organizuojamą sąjunginį konkursą, kur
lietuviai dažnai gaudavo premijų.
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Vertinimo komisija pateiktus pasiūlymus svarstydavo ir išvažiuojamuose
posėdžiuose: jie vykdavo įmonėse, kurių pasiūlymai anksčiau įvykusiame konkurse
buvo įvertinti pirmąja premija. Tokie posėdžiai vyko Kauno „Centrolite“, Akmenės
cemento gamykloje, Vilniaus radijo komponentų gamykloje ir kt.
Tokie pat konkursai buvo rengiami ir stambesnėse respublikos įmonėse. Jų
tikslas – sutelkti darbininkus, technikus bei inžinierius racionaliausiems energijos
vartojimo būdams ruošti ir diegti.
Šilumos inspekcija ypatingą dėmesį skyrė šilumos energijos sunaudojimo
normavimo ir organizacinių bei techninių priemonių planų kuro ir šilumos energijos
taupymui įmonėse sudaryti bei įgyvendinti. Šių planų analizė būdavo pateikiama ir
ketvirčio bei metų ataskaitose. Vyriausybės nutarimuose pramonės įmonėms būdavo
nurodomos kuro ir šilumos energijos sunaudojimo lyginamųjų normų mažinimo
užduotys bei kuro ir šilumos energijos taupymo užduotys, o jų vykdymą turėjo
kontroliuoti Elektros ir Šilumos inspekcijos. Įmonės savo sudarytus organizacinių ir
techninių priemonių ketvirčio bei metų planus pateikdavo kontroliuojančiam
inspektoriui, o vėliau kiekvieną ketvirtį jį informuodavo apie planų vykdymą. Pagal
inspektorių pateiktas ataskaitas GTV Šilumos inspekcija sudarydavo respublikos
suvestines ataskaitas ir sugrupuodavo visus vartotojus pagal ministerijas bei žinybas.
Šilumos energijos taupymo organizacinių ir techninių priemonių planai buvo
sudaromi metams. Tačiau stambesnes priemones suplanuoti ir įgyvendinti tais pačiais
metais dažnai būdavo neįmanoma, todėl buvo siūloma sudaryti ir perspektyvinius
planus. Į juos siūlyta įtraukti tokias priemones, kurios gerokai patobulintų šilumos
vartojimą ir būtų ekonomiškiausios: pavyzdžiui, naujos pažangios technologijos ir
naujos technikos įdiegimas. Tokius planus įmonės galėdavo sudaryti kartu su mokslo
tyrimo institutais.
Už šilumos energijos ekonomiją premijos buvo skiriamos tiems įmonės
darbuotojams, kurie tiesiogiai dalyvaudavo taupant šilumos energiją. Tačiau jeigu
inspektorius nustatydavo, kad įmonėje energija dažnai vartota neracionaliai, o
sutaupyti energijos pavyko net neįgyvendinus organizacinių ir techninių priemonių,
įmonių vadovams buvo siūloma už tai neskirti premijų energetikos personalui ir
nustatyti realias, progresyvias šilumos energijos sąnaudų normas. Ministerijoms ir
įmonėms buvo rekomenduojama tobuliau planuoti bei normuoti kuro ir šilumos
energijos vartojimą, taikyti moksliškai pagrįstas vartojimo normas, diegti tobulesnes
apskaitos sistemas, sparčiau įgyvendinti mokslinių tyrimų rezultatus, išradimus,
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padedančius didinti kuro ir šilumos energijos naudojimo efektyvumą. Tai skatino
įmones dirbti taupiai, racionaliau išnaudoti šilumą naudojančius įrenginius, ieškoti
būdų energijai taupyti.
Pagrindinis dokumentas, pagal kurį pramonės įmonės atsiskaitydavo
ministerijoms, statistikos valdybai ir šilumos tinklų įmonėms apie lyginamųjų šilumos
energijos sąnaudų normų vykdymą, buvo ataskaitos forma 11-sn. GTV Šilumos
inspekcija vartotojus, atsiskaitančius pagal šią ataskaitos formą, Lietuvos suvestinėje
ataskaitoje suskirstydavo į dvi grupes. Į vieną ataskaitą buvo įtraukiami vartotojai,
kuriems šilumos energiją tiekė energetikos sistemos šilumos tinklai, į kitą vartotojai, gaunantys šilumos energiją iš savo arba kitų įmonių katilinių. Pastarojoje
ataskaitoje būdavo nurodomas ir suvartotas kuro kiekis šilumos energijos gamybai bei
technologinėms reikmėms. Ja dažnai pasinaudodavo Lietuvos Plano komiteto
energetikos ir kuro skyrius, nes Sovietų Sąjungos Plano komitetui pateikta ataskaita
turėjo įtakos skiriant Lietuvai kuro limitų.
P.Nedzinskas su Lietuvos Plano komiteto energetikos skyriaus viršininko
pavaduotoju L.Markevičiumi kartą viešėjo Sovietų Sąjungos Plano komitete, kur
Lietuvai buvo skiriami kuro limitai. P.Nedzinskas komitetui pateikė informacijos apie
kuro sunaudojimą Šilumos inspekcijos kontroliuojamose pramonės įmonėse.
Be šilumos įrenginių valstybinės priežiūros, Šilumos inspekcijai buvo
nurodyta ruošti šilumos energijos suvartojimo limitų projektus vartotojams, šilumos
energiją gaunantiems iš energetikos sistemos šilumos tinklų, bei kontroliuoti nustatytų
limitų laikymąsi. Gavus vartotojų paraiškas, kuriose šilumos energijos suvartojimo
kiekius metams ir ketvirčiams reikėjo pagrįsti skaičiavimais, vartotojai buvo
grupuojami pagal ministerijas ir žinybas. Pagal Šilumos inspekcijos pateiktą paraišką
Sovietų Sąjungos Energetikos ministerija tvirtindavo šilumos energijos limitus
ministerijoms ir žinyboms bei sąjunginėms įmonėms. Lietuvos Šilumos inspekcijos
pateikti skaičiai nesutapdavo su numatytaisiais Energetikos ministerijos – pastarieji
dažniausiai būdavo mažesni. Tačiau inspekcijos darbuotojams paprastai pavykdavo
įrodyti, kad jų pateiktas projektas yra realus, pagrįstas logiškais skaičiavimais, ir
Energetikos ministerija jį patvirtindavo. Patvirtintas šilumos energijos suvartojimo
limitas turėjo įtakos skiriant Lietuvos energetikos sistemai reikiamą kuro kiekį
šilumos energijos gamybai.
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Įmonės, viršijusios joms skirtą šilumos energijos suvartojimo kiekį, turėjo
mokėti baudas. Baudos dydis buvo nustatomas limitą viršijusiam šilumos energijos
kiekiui taikant penkis kartus didesnį tarifą.
Naudos duodavo ERĮ ir Šilumos inspekcijos kasmet organizuojami zoniniai
pasitarimai su ministerijų, žinybų ir įmonių energetikais, vykdavę Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje. Juose būdavo aptariama
energetikos ūkio eksploatacija bei pasiruošimas rudens ir žiemos sezonui.
Pasitarimuose dalyvaudavo elektros ir šilumos tinklų įmonių vadovai, kurie
informuodavo apie savo energetikos įrenginių paruošimą ir teikdavo tam tikrų
reikalavimų vartotojams, kad energija šaltuoju metų sezonu būtų tiekiama sklandžiai.
Dalyvaudavo ir miestų bei rajonų partiniai ir ūkiniai vadovai, liaudies kontrolės
atstovai.

Zoninio pasitarimo Šiauliuose dalyviai: pirmoje eilėje (iš kairės) Šiaulių
šilumos inspektorius Kazimieras Rudnickas, GTV Šilumos inspekcijos viršininkas
Petras Nedzinskas, Energijos realizavimo įmonės Šiaulių teritorinio skyriaus
viršininkas Jonas Gerulis, Energijos realizavimo įmonės direktorius Jonas Tička,
Šiaulių elektros inspektorius Stancelaitis.
Pasitarimus dėl energetikos įrenginių eksploatacijos ir taupaus energijos
vartojimo organizuodavo ir ministerijos bei žinybos. Juose dalyvaudavo įmonių
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vyriausieji inžinieriai ir energetikai, būdavo kviečiami ir kontroliuojančiųjų institucijų
atstovai. P.Nedzinskui tekdavo pateikti informaciją apie tos ministerijos ar žinybos
įmonėse inspektorių nustatytus pažeidimus eksploatuojant šilumos įrenginius ir
neracionaliai

vartojant

šilumos

energiją.

Dažniausiai

tokius

pasitarimus

organizuodavo Automobilių transporto ir plentų, Baldų ir medžio apdirbimo
pramonės, Statybos, Vietinės pramonės, Statybinių medžiagų pramonės, Maisto
pramonės, Mėsos ir pieno pramonės bei Lengvosios pramonės ministerijos.

Statybos ministerijos organizuoto pasitarimo energetikos klausimais, vykusio
Palangoje, dalyviai.
GTV kasmet tikrindavo, kaip jai pavaldžios šilumos tinklų įmonės paruošė
savo šilumos šaltinius ir šilumos tinklus rudens - žiemos sezonui. Šilumos inspekcija
tikrindavo, ar šilumos tinklų įmonės abonentai pasiruošę naujam šildymo sezonui, ir
apie tai informuodavo Centro Komitetą, Ministrų Tarybą, Respublikinį bei miestų ir
rajonų liaudies kontrolės komitetus. Šilumos tinklų įmonės savo ruožtu nuolat
informuodavo miestų ir rajonų vadovus, kaip vartotojai, gaunantys šilumos energiją iš
jų šilumos tinklų, ruošia šilumos įrenginius naujam šildymo sezonui.
Įmonėse, įstaigose, įvairiuose komitetuose būdavo sudaromos nuolatinės
komisijos, kontroliavusios energetinio ūkio parengimą rudens - žiemos sezonui. Jos
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dažniausiai kontroliuodavo techninę energetikos ūkio būklę bei tikrindavo, kaip
vykdomi Šilumos inspekcijos nurodymai taupiai naudoti šilumos energiją.
Apie vartotojų elektros ūkio parengimą rudens ir žiemos sezonui per
respublikinį radiją kasmet informuodavo ERĮ vyriausiasis inžinierius J.Kaškelevičius,
apie šilumos ūkio parengimą – P.Nedzinskas. Panašius pranešimus regioninėse radijo
stotyse dažnai skaitydavo ir Šilumos inspekcijos inspektoriai.

Jonas Kaškelevičius (dešinėje) ir Petras Nedzinskas respublikiniame radijuje
rengiasi baigiamajai laidai „Kaip pasiruošta darbui žiemą?“.
Lietuvos televizija irgi įdėjo pastangų, ragindama taupiai naudoti energiją bei
įvardindama vartotojus, aplaidžiai tvarkančius savo energetikos ūkį. Laidos tokiomis
temomis buvo rengiamos Šilumos inspekcijos, o kartais - ir pačių televizijos
darbuotojų iniciatyva. Surengta keletas tuo metu populiarių televizijos forumų
elektros ir šilumos įrenginių eksploatacijos bei racionalaus energijos vartojimo tema:
Lietuvos energetikos sistemos, Gamybinės termofikacijos valdybos, elektros ir
šilumos tinklų įmonių vadovai atsakinėjo į vartotojų klausimus bei informavo apie
energijos tiekimo gerinimo perspektyvas.
Įsimintiną laidą parengė televizijos žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas: joje
pasakojo apie tai, kaip naujam šildymo sezonui ruošiasi Kauno rajono Batniavos
daržininkystės tarybinis ūkis. Situacija Batniavoje buvo išties nenormali: ne šildymo
sezono metu mokyklai, vaikų darželiui - lopšeliui, valgyklai ir keletui gyvenamųjų
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namų karštas vanduo nebuvo tiekiamas, nes katilinė nedirbdavo. Vasarą šilumos
tinklai ir vamzdynai būdavo remontuojami lėtai, nors didžiąją tinklų dalį buvo
paveikusi korozija ir jie dažnai įtrūkdavo. Prieš prasidedant šildymo sezonui
hidrauliniai bandymai visai nebuvo atliekami, nes baimintasi, kad avarinės būklės
šilumos tinklai jų neišlaikys. Tad šildymo sezono pradžia būdavo sutinkama visiškai
nepasiruošus.
H.Vaitiekūnas tuomet vedė televizijos laidą „Labas rytas“ ir grįždamas į
Vilnių svarstė, kokį siužetą parodyti rytdienos laidoje. P.Nedzinskas jam pasiūlė
pakeliui užsukti į Raudondvario plente įsikūrusį Kauno šilumos tinklų energetikos
muziejų, sukaupusį daug senienų ir įdomių eksponatų, įkūnijančių energetikos
vystymosi istoriją. Muziejui tuomet vadovavo buvęs ilgametis Kauno šilumos tinklų
vyriausiasis inžinierius Eduardas Buinevičius. Jo įdomus pasakojimas apie energetiką
padėjo sukurti gerą siužetą, H.Vaitiekūno parodytą „Labo ryto“ laidoje.
Daug straipsnių apie taupų šilumos energijos vartojimą Šilumos inspekcijos
darbuotojai publikuodavo respublikiniuose ir regioniniuose laikraščiuose. Keletas
P.Nedzinsko straipsnių buvo išspausdinti „Tiesoje“ bei žurnale „Mokslas ir technika“.
Žurnale „Šluota“ publikuotas kritiškas straipsnis „Geizeriai Vilniaus garvežių depe“,
kuriame buvo meniškai pavaizduoti garo nuostoliai kiauruose vamzdynuose.
P.Nedzinskas kasmet organizuodavo visų Šilumos inspekcijos darbuotojų
seminarus – pasitarimus. Darbuotojai pasidalindavo patirtimi, pabendraudavo ne
darbo aplinkoje. Seminarai vykdavo paeiliui visose šilumos tinklų įmonėse, turinčiose
šilumos inspekcijos skyrius. Dalyviai aplankydavo vieną ar dvi pasirinktas įmones,
kad visi galėtų įvertinti inspektoriaus, kontroliuojančio tą įmonę, darbą.
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Seminaro, vykusio 1983 metais Alytuje, dalyviai. Pirmoje eilėje (iš kairės):
Martynas Zaremba, Marija Rimaitė, Bronius Laucius (Panevėžys), Miliuzina Liūtienė,
Petras Nedzinskas, Kazimieras Rudnickas. Antroje eilėje: Kęstutis Skuminas
(Vilnius), Kęstutis Barzdenis (Vilnius), Algirdas Skurdenis, Česlovas Urbonas,
Lionginas Baumilas (Kaunas), Petras Rupeika.
Seminaro dalyvių ekskursijos į Alytaus įmones:

23

Šilumos inspekcijos darbo klausimai būdavo sprendžiami ir gamtoje.
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To paties skyriaus inspektoriai kartais keisdavosi kontroliuojamomis
įmonėmis. Vykdavo ir vadinamieji kryžminiai patikrinimai, kai vieno skyriaus
inspektoriai tikrindavo kito skyriaus įmones ir atvirkščiai. Tai turėjo pagerinti
Šilumos inspekcijos darbą. Inspekcijos viršininkui teko aplankyti beveik visas
stambesnes respublikos pramonės įmones ir dalyvauti kai kurių patikrinimuose.
Pasidalinti darbo patirtimi į Lietuvą atvažiuodavo kitų Sovietų Sąjungos
energetikos sistemų valstybinės energetikos priežiūros atstovai. Jie domėdavosi
energetikos priežiūros ir kontrolės organizavimu, lankydavosi pramonės įmonėse, kad
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galėtų palyginti savo ir lietuvių kolegų darbo efektyvumą. Vienas iš tokių svečių buvo
Omsko Energijos inspekcijos viršininkas. Jis, lydimas Vilniaus Elektros ir Šilumos
inspekcijų atstovų, lankėsi Vilniaus kuro aparatūros gamykloje.

Nuotraukoje (iš kairės): elektros inspektorius Arkadijus Šermanas, Kuro
aparatūros gamyklos vyr. inžinierius, Omsko Energijos inspekcijos viršininkas,
šilumos inspektorius Kęstutis Barzdenis.
1987 metais prie Šilumos inspekcijos su režimų grupe buvo prijungta ir GTV
perspektyvinė grupė, todėl Šilumos inspekcijai teko naujas pavadinimas - Šilumos
inspekcija su režimų ir perspektyvine grupėmis.
Gamybinei termofikacijos valdybai teko koordinuoti respublikos šilumos
tiekimo centralizavimą. Iš vartotojų buvo gaunama nemažai pageidavimų, klausimų ir
skundų dėl šilumos energijos tiekimo. Tirti skundus GTV vadovybė dažniausiai
nurodydavo P.Nedzinskui.
Tiriant skundus, pasitaikydavo įdomių epizodų. Vienas iš jų nutiko Kaune.
Moteris, gyvenusi Žaliakalnio rajone, pasiskundė, jog kaimynai, nepasitarę su ja,
nusprendė savo namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas prijungti prie Kauno
šilumos tinklų. Pagal projektą šilumos tiekimo vamzdynai turėjo būti klojami ir
moters sklype. Kaunietės santykiai su kaimynais nebuvo itin geri, tad ji atsisakė
prisijungti prie bendrųjų šilumos tinklų ir nesutiko, kad šilumos vamzdynai būtų
klojami jos sklype.
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Kivirčo spręsti atvykusį P.Nedzinską moteris pasitiko akordeonu grodama
maršą. Vėliau paaiškėjo, kad ji ne tik muzikantė, bet ir poetė. Teko kantriai gilintis į
nesutarimus su pavyduoliais kaimynais bei klausytis jos deklamuojamų pačios
sukurtų eilėraščių. P.Nedzinskui labiausiai patiko poemos “Eglė žalčių karalienė”
nauja interpretacija, kurią, kūrėjos teigimu, palankiai įvertino ir kiti Kauno poetai.
Leidus moteriai išsikalbėti, tapo lengviau spręsti problemas. Išdėsčius centralizuoto
šilumos tiekimo sistemos privalumus bei trūkumus, jos nuomonė apie prisijungimą
prie šilumos tinklų pasikeitė. Galutinis sprendimas buvo priimtas po to, kai
P.Nedzinskas surengė jos susitikimą su kooperatyvo, įkurto šilumos tinklų statybai,
pirmininku. Moteris panoro tapti šio kooperatyvo nare, ir bėdos išsisprendė.
Ne visus kaimynų ginčus pavykdavo išspręsti taip taikiai. Vienas klaipėdietis
parašė skundą GTV, kad kaimynas neleidžia jam prisijungti prie šilumos tinklų.
Tiriant skundą paaiškėjo, jog kaimynas skundo autoriui iš tiesų siūlė kooperuoti lėšas
ir prisijungti prie Klaipėdos šilumos tinklų. Tačiau šis nesutiko. Kaimynas šilumos
tiekimo vamzdynus įsirengė savo lėšomis. Skundo autorius vėliau apsigalvojo ir
paprašė kaimyno leidimo prisijungti prie jo šilumos tinklų be jokio mokesčio.
Sulaukęs neigiamo atsakymo, ėmė rašyti skundus įvairioms institucijoms.
P.Nedzinsko pasiūlymas tapti šilumos vamzdynų bendraturčiu ir padengti dalį
kaimyno išlaidų šilumos tinklų įrengimui jam pasirodė nepriimtinas. Tad Šilumos
inspekcijos atsakymas į skundą buvo trumpas: pasiūlyta ginčą spręsti tarpusavio
susitarimu, o nesusitarus - teismo tvarka. Vėliau paaiškėjo, kad kaimynai vis dėlto
sugebėjo susitarti.
Šilumos tiekėjų ir vartotojų ginčus dėl finansinių nesklandumų ar šilumos
tiekimo nutraukimo spręsdavo Valstybinis arbitražas prie Lietuvos Ministrų Tarybos.
Arbitrai dažnai kviesdavo Šilumos inspekcijos viršininką išsakyti savo nuomonę
vienoje ar kitoje byloje, nurodydavo jam išspręsti kai kurias problemas. Sykį jam teko
aiškintis, ar baldų fabriko “Ąžuolas” pretenzijos Vilniaus šilumos tinklams dėl baudų
už kondensato negrąžinimą skyrimo yra pagrįstos. Sudaryta komisija, tarp kurios
narių buvo Vyriausiosios energetikos ir elektrifikacijos valdybos Chemijos tarnybos
viršininkas J.Šimkus, Elektrinių eksploatacijos tarnybos viršininkas V.Stukas ir
P.Nedzinskas. Patikrinus nustatyta, kad buvo sumokėtos baudos už sutartinio
kondensato kiekio negrąžinimą, o vėliau - už prastos kokybės kondensatą.
Kondensatas laikomas geriausiu chemiškai valytu vandeniu katilams: jis dar
vadinamas katilų krauju. Fabrike kondensatas buvo naudojamas ne pagal paskirtį: jį
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naudojo ir buitinėms reikmėms, įrenginiams plauti. Išnaudojo per daug, tad už
negrąžintą sutartinį kondensato kiekį fabrikui skirta bauda. Norėdami išvengti naujų
baudų ir sumanę padidinti grąžinamo kondensato kiekį, fabriko darbuotojai ėmė į jį
pilti vandenį iš vandentiekio. Kondensato kiekis, žinoma, padidėjo, tačiau jo cheminė
sudėtis neatitiko reikalavimų ir jis nebetiko katilams. Taigi baudų suma dar labiau
išaugo. Komisiją labiausiai apstulbino išvadomis nepatenkinto fabriko vyriausiojo
inžinieriaus replika: “O kas jums nepatinka, juk mes grąžinamą kondensatą
papildydavome tik švariausiu vandeniu iš miesto vandentiekio”. Toks tebuvo jo
supratimas apie kondensatą. Komisijos pateiktos išvados turėjo įtakos arbitrui
priimant fabrikui nepalankų sprendimą.
Nuo 1988 metų lapkričio 30 dienos Gamybinės termofikacijos valdybos veikla
buvo nutraukta, o Šilumos inspekcijos funkcijos perduotos Lietuvos energetikos
sistemai. Šilumos tinklų įmonėse veikę šilumos inspekcijos skyriai ten ir liko.
Šilumos įrenginiai buvo toliau prižiūrimi ir kontroliuojami.
Atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, Maskvoje priimti nutarimai nebeturėjo
įtakos. Todėl nutarta peržiūrėti Šilumos inspekcijos atliekamas funkcijas. Atrodė
neracionalu, kad katilų priežiūros objektus Lietuvoje prižiūri ir kontroliuoja dvi
institucijos. Tad buvo nuspręsta Žemės ūkio, Melioracijos ir vandens ūkio, Vaisių ir
daržovių ministerijų bei gamybinio susivienijimo “Lietuvos žemės ūkio technika”
katilų priežiūros objektų priežiūrą ir kontrolę, kurią Maskvos įpareigota Šilumos
inspekcija buvo perėmusi iš Lietuvos pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo
priežiūros komiteto, grąžinti pastarajam.
1990-ųjų pabaigoje Energetikos realizavimo įmonės veikla buvo nutraukta.
Jos pagrindinės funkcijos perduotos elektros tinklų įmonėms, o Elektros inspekcijos
funkcijos atiteko Lietuvos energetikos ir elektrifikacijos gamybiniam susivienijimui.
1991 metais Elektros inspekcija ir Šilumos inspekcija buvo sujungtos ir tapo
Inspekcijos tarnyba, o jos viršininku paskirtas buvęs ilgametis ERĮ vyriausiasis
inžinierius Jonas Kaškelevičius.
1995 metais įsteigta Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos
Respublikos Energetikos ministerijos (VEI) perėmė Lietuvos energetikos sistemos
Inspekcijos tarnybos vykdomą vartotojų elektros ir šilumos įrenginių valstybinę
priežiūrą ir kontrolę. VEI viršininku tapo inžinerijos mokslų daktaras Vytautas
Miškinis, viršininko pavaduotoju – Jonas Kaškelevičius
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V.Miškinis

J.Kaškelevičius

VEI ne tik tęsė buvusių Elektros ir Šilumos inspekcijų darbus, bet ir ėmėsi
naujų funkcijų. Naujojoje inspekcijoje įsidarbino keletas buvusių šilumos inspektorių.
Šilumos inspekcijos kolektyvas buvo itin darnus, tad P.Nedzinskui ir šiandien
malonu su pagarba prisiminti žmones, su kuriais teko dirbti. Jie buvo darbštūs, dori,
neabejingi energetikos sričiai. Sąžiningai dirbdami, labai padėjo mobilizuoti
vartotojus, racionaliai eksploatuoti šilumos įrenginius ir taupiai naudoti šilumos
energiją. Šilumos inspekcijos darbą gerai vertino ir jos kontroliuojamų įmonių
energetikai, nes inspektorių naudingi pasiūlymai padėjo geriau eksploatuoti šilumos
įrenginius ir sutaupyti šilumos energijos.
Šilumos inspekcijos centrinio skyriaus darbuotojai:
Inspekcijos viršininkas 1966-1995 m. - Petras Nedzinskas, katilų priežiūros
grupės vadovas 1967-1985 m. - Leonas Prakaitis, katilų priežiūros grupės vadovas
1985-1989 m. ir vyresnysis inžinierius inspektorius 1989-1995 m. - Algimantas
Žiaunys, vyresnysis inžinierius inspektorius 1979-1989 m. - Kęstutis Skuminas,
inžinierė inspektorė 1983-1989 m. - Danutė Petkevičienė, inžinierius inspektorius
1968-1975 m. - Algimantas Baryza, inžinierė inspektorė 1973-1984 m. - Janina
Minulinienė, inžinierė inspektorė 1985-1986 m. - Rima Štaraitė, inžinierius
inspektorius 1975-1979 m. - Benjaminas Stanaitis.
Šilumos inspekcijos katilų priežiūros grupės vadovų fotografijos
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Vilniaus Šilumos inspekcijos grupės inžinieriai inspektoriai: Martynas
Zaremba 1966-1995 m., Česlovas Šalkauskas 1967-1995 m., Kęstutis Barzdenis
1980-1995 m., Pavelas Gulnevas 1967-1989 m., Leonidas Šermanas 1966-1967 m.,
Vytautas Starkevičius 1966-1967 m., Viktoras Nazarenko 1966-1970 m., Juozas
Miliauskas 1979-1985 m., Vanda Berlinskienė 1989-1995 m., Šarūnas Malinauskas
1989-1990 m., katilų priežiūros inžinierius inspektorius Jonas Vyšniauskas 1967-1989
m.
Kauno Šilumos inspekcijos grupės inžinieriai inspektoriai: Marijona Rimaitė
1969-1995 m., Miliuzina Liūtienė 1979-1995 m., Liucija Baltrušaitytė 1983-1995 m.,
Joana Dagienė 1969-1977 m., Petras Čegys 1966-1973 m., Algimantas Stasiukynas
1969-1970 m., Lionginas Baumilas 1979-1982 m., Nijolė Arlauskaitė 1969-1978 m.,
Dalia Ceringienė 1979-1981 m., katilų priežiūros inžinieriai inspektoriai: Pranas
Ruzgas 1967-1975 m., Henrikas Žalkauskas 1975-1983 m., Kazimieras Žala 19831989 m.
Klaipėdos Šilumos inspekcijos grupės inžinieriai inspektoriai: Petras Rupeika
1976-1995 m., Ana Jegorenko 1966-1988 m., Aleksejus Romanovas 1969-1977 m.,
katilų priežiūros inžinierius inspektorius Vaclovas Montsvilas 1967-1989 m.
Šiaulių Šilumos inspekcijos grupės inžinieriai inspektoriai: Kazimieras
Rudnickas 1969-1987 m., Vytautas Adomaitis 1982-1995 m., Česlovas Urbonas
1978-1982 m., katilų priežiūros inžinierius inspektoriai: Rimas Mikėnas 1969-1973
m., Vitalijus Skačkovas 1973-1981 m., Stasys Bepirštis 1981-1989 m.
Panevėžio Šilumos inspekcijos grupės inžinieriai inspektoriai: Bronius
Laucius 1966-1985 m., Rimantas Jonas Laucius 1966-1975 m., Vida Uogintienė
1985-1995 m., Algirdas Skurdenis 1974-1995 m., Nijolė Steckienė 1987-1995 m.,
katilų priežiūros inžinierius inspektorius Vytautas Solubas 1967-1989 m.
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Alytaus Šilumos inspekcijos grupės inžinieriai inspektoriai: Kęstutis Pačėsas
1978-1993 m., Lidija Leonienė 1973-1995 m., Vladas Zubrickas 1988-1995 m.,
Romas Kasparavičius 1971-1978 m., Vytautas Onaitis 1973-1981 m., katilų
priežiūros inžinierius inspektorius Edvardas Platūkis 1977-1989 m.
Deja, keletas buvusios Šilumos inspekcijos darbuotojų jau išlydėti Anapilin.
Tesiilsi ramybėje Lidija Leonienė, Algirdas Skurdenis, Vytautas Solubas, Pavelas
Gulnevas, Pranas Ruzgas, Petras Čegys, Lionginas Baumilas.

TRUMPAI APIE AUTORIŲ
Petras Nedzinskas gimė 1935 m. vasario 11 d. Pupasodžio k., Miroslavo vls.,
Alytaus aps. 1942-1954 m. mokėsi Miroslavo vidurinėje mokykloje, 1954 –1957 m.
tarnavo Sovietų armijos artilerijos daliniuose radijo telegrafininku. 1957-1959 m.
mokėsi Vilniaus 1-ojoje technikos mokykloje, įgijo elektromechaniko elektrifikacijai
ir radiofikacijai kvalifikaciją. 1960-1966 m. studijavo elektros pavarų ir gamybinių
įrenginių automatizavimo specialybę Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale ir
įgijo inžinieriaus elektromechaniko kvalifikaciją. 1986-1988 m. neakivaizdžiai
studijavo Maskvos politechnikos institute. Parengė ir apgynė baigiamąjį darbą
“Valstybinės energetikos priežiūros organizavimas Lietuvoje”.
1959 m. dirbo elektromonteriu Vilniaus elektros tinkluose. 1960-1966 m.
Energijos realizavimo įmonėje dirbo elektros skaitiklių remonto dirbtuvių meistru,
inžinieriumi, technikos skyriaus vyresniuoju inžinieriumi. 1966-1995 m. - Šilumos
inspekcijos viršininkas Energijos realizavimo įmonėje, Gamybinėje termofikacijos
valdyboje ir AB ”Lietuvos energija”. 1995-2001 m. dirbo AB “Lietuvos energija”
Vartotojų analizės ir serviso skyriaus vyresniuoju specialistu, 2001-2003 m. - AB
„Rytų skirstomieji tinklai“ Elektros prekybos skyriaus vyresniuoju specialistu. Nuo
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2003 m. Lietuvos vartotojų asociacijos neetatinis konsultantas energetikos klausimais.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Leidinio pradžioje norėčiau išspausdinti padėką:

Esu

dėkingas

Šilumos

tinklų

akcinėms

bendrovėms,

parėmusioms

“Valstybinės šilumos inspekcijos istorijos” leidybą.
Esu ypač dėkingas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos viceprezidentui
Romaldui Morkvėnui už nuoširdžią pagalbą rūpinantis leidyba ir Valstybinės
energetikos inspekcijos viršininko pavaduotojui Jonui Kaškelevičiui - už vertingus
patarimus rengiant leidinį.
Pagarbiai,
Autorius
Petras Nedzinskas
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